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Úvodník

Rudolf
Lang

editor

Vážení čtenáři,

na přelomu roku se vždy sejdou svátky 
s dny volna a vytváří pro nás období tu 
kratší, tu delší pracovní pauzy. Letos se 
opět sešly všechny sváteční dny tak, aby 
v součtu s víkendy bylo volna dosti. 
Mnohde ve firmách se viděli před Vánoci 
a pak až po prvním lednovém víkendu. 
Setkáváme se nad stránkami Klatovanu 
nyní i my. Číslo z přelomu roku je také 
naplněno informacemi z období konce 
roku, kdy je čas vánočních a silvestrov-
ských setkání a oslav. Jsou to také 
příležitosti bilancovat a hodnotit uplynulý 
rok a plánovat rok následující. Sportovci 
mají většinou polovinu sezóny za sebou, 
lyžařům snad začala zima.

Jistě na přelomu roků padají přání 
klidu, míru, pohody, štěstí a pevného 
zdraví. Doufejme společně, že se nám rok 
2015 vydaří, ale jak ukazují události 
posledních dní, budeme muset začít na 
tom společně pracovat a svou kulturu, 
mír, pořádek a dědictví po předcích začít 
bránit proti všude přítomnému nebezpečí 
teroru vyznavačů „civilizace“, zamrzlé ve 
středověku a stále jasněji se snažící naši 
kulturu likvidovat i díky našemu štědrému 
sociálnímu systému a „korektnímu“ 
naordinovanému, dávno zkrachovalému 
multikulturalismu.

V novém roce hodně štěstí, pevné 
zdraví a ať je nám všem úspěšným.

Vánoční streetballVánoční streetball

Při setkání nesmí chybět přípitek

foto: Rudolf Lang

Pro klatovské baskeťáky je vánoční 
streetball již tradicí. Pátým rokem se 
scházejí společně u sportu, který je dal 
dohromady. Tento miniturnaj se koná 
pravidelně vždy den před Štědrým dnem 
23. prosince. Jde o venkovní basketball 
(streetball), který spočívá ve hře 3 na 3 na 
jeden koš. Tato hra je hodně oblíbena 
v letních měsících, kdy hlavně v Americe ji 
najdete na každém rohu.

Původní myšlenka, této akce byla 
uspořádat netradiční vánoční besídku 
s mými basketbalovými kamarády, jinde 
než v hospodě. Rozhodl jsem se tedy pro 
uskutečnění vánočního turnaje na sněhu. 

Bohužel za posledních 5 let se tato 
myšlenka, hrát na sněhu, povedla jen 
jednou.

Hlavní smysl této akce tedy není 
o basketbalu, ale o předvánočním setkání 
kamarádů a rozloučením se se starým 
rokem. Kde jinde by to bylo vhodnější, než 
na basketbalovém hřišti. 

Jsem rád, že se každý rok sejdeme 
v hojném počtu a společně oslavíme 
Vánoce. Doufám, že to bude pokračovat 
i v letech následujících, dokud budeme 
schopni basketbal stále provozovat. Do 
budoucna si snad jen přát trochu toho 
sněhu. Mamutík Malý

2x foto: archiv autora

Fotografii z tradičního silvestrovského splouvání Drnového potoka 
nám zaslala Ivana Vilišová

Fotografii z tradičního silvestrovského splouvání Drnového potoka 
nám zaslala Ivana Vilišová
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START
7. 1.

2x KLATOVYELEKTROMARKET 
ELEKTROMARKET SUŠICE

u Bílé věže, Křížová 162, tel. 376 315 604 a 5. května 137 (u Hypernovy), tel. 376 324 008
T. G. Masaryka 156 (bývalá prodejna nábytku), tel. 376 528 890

ELEKTROMARKET DOMAŽLICE nám. Míru 68, tel. 379 768 695

4 999,-
8 990,-

Pračka Indesit IWSD 51051 C ECO
- 1000 ot./min, 20° Zone - praní při 20 °C s úsporou energie
- rozměry (VxŠxH): 85 x 59,5 x 41,4 cm

0 Kč v hotovosti

+ 10 splátek x 499 Kč
nebo

*

Mobilní telefon LG L65
- procesor Dual-Core (1,2GHz)
- 1 GB operační paměť RAM
- podpora microSD paměťových karet

A+
EN. TŘÍDA

SLIM
PROVEDENÍ

5 kg
NÁPLŇ PRÁDLA

2 999,-
4 990,-

5 Mpx
FOTOAPARÁT

4 GB
PAMĚŤ

4,3”
IPS DISPLEJ

4 999,-
7 990,-

0 Kč v hotovosti

+ 10 splátek x 499 Kč

LED televizor GoGEN TVH 32164
- rozlišení HD Ready (1366 x 768), tuner DVB-T/C
- nahrávání TV vysílání, Timeshift, 2x HDMI, 1x USB

- Bluetooth, Wi-Fi, GPS 
- kapacita akumulátoru 2100 mAh
- Android 4.4 KitKat

Platnost nabídky 7. - 20. 1. 2015 nebo do vyprodání zásob.
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Když spravedlivě zvážím všechna ta 
novoroční předsevzetí v očekávání věcí 
příštích, musím uznale přiznat, že i ten 
starý rok přinesl spoustu nových zážitků. 
Jeden, a to neomylně příjemný, mne 
zastihl na klatovské divadelní scéně, a to 
v připomínce adventního času. Možná si 
v tuhle chvíli pomyslíte: „Co je pryč, je 
pryč a už vůbec není důvod sahat do 
sáčku s kořením až na dno, když je ještě 
plný...“ 

Tohle malé ohlédnutí nazpět ovšem 
za zmínku stojí. Nehledě k tomu, že s tro-
chou nadsázky jsou mezi námi i takoví, 
kteří si předvánočního času „užívají“ 
takřka celoročně. Kdo sleduje školní i mi-
moškolní aktivity pana učitele Jaroslava 
Pletichy, dá mi jistě za pravdu. Když 
právě nevyučuje sborový zpěv, hru na 
klavír a také hudební nauku, secvičuje 
na vánoční téma koncerty, upravuje hu-
dební aranžmá, vymýšlí spolu s Bohumí-
rem Kopeckým vtipné scénky pro obve-
selení publika nebo diriguje, můžeme jej 
zastihnout v roli spontánního konferen-
ciéra či jednoho z účinkujících v hraných 
jednoaktovkách. Tomu všemu samo-
zřejmě předchází obsáhlá a jistě i časově 
náročná příprava. Tady se potvrzují slova 
o celoročním předvánočním čase.

Na svých vystoupeních nabízí peda-
gogický pracovník plody své práce 
uvolněně a s grácií. Ne jinak tomu bylo 
i při prosincovém programu Základní 
umělecké školy J. Kličky ve spolupráci se 
Stálou divadelní scénou v Klatovech.

Mimo jiné hned v úvodu vzbudil 

pozornost svým upřímným projevem 
Mužský pěvecký sbor ze Strážova, 
dechový orchestr KuFr pod vedením 
taktovky Františka Kubaně a také 
Příležitostný komorní vánoční orchestr 
dirigovaný Jaroslavem Pletichou, posílen 
pěveckým sborem Sedmikrásky a pěvec-
kým sborem Fialky. Následoval bohatý, 
zajímavý, poučný i zábavný program.

Při přípravě houbové polévky to 
nejvíce schytal Pepíček Babka. Babku 
spolutvůrci očistili, nasekali, zalili vodou 
a poté řádně podusili. 

V choreografii Markéty Lukášové 
předvedla děvčata na téma Aladinovy 

A je tu zase nový rokA je tu zase nový rok

lampy příkladně ohebná těla v tanečních 
kreacích a další taneční skupina úsporně 
oděných tanečnic upoutala lehkými 
baletními kroky ve vystoupení Milý 
Ježíšku. V krátkém úryvku z Rybovy 
České mše vánoční dokázala část 
hudební plechové kavalérie, že své 
specifické nástroje ovládají dokonale – 
ke svému vystoupení muzikanti použili 
plechovky s pivem. 

Citlivě zapůsobilo také dějství 
O dvanácti měsíčkách, třebaže jich bylo 
pouze devět. Ale co záleží na počtu 
účinkujících, když vítězí dobro a zlo je 
poprávu potrestáno.

Zamyšlení se nad peripetiemi Santa 
Klause a Dědy Mráze v provedení 
hlavních protagonistů příjemného večera 
rozveselilo beze zbytku přízemí i balkon.

Následně zazpívala Marta Kubišová 
a Karel Hála v provedení pěvecké dvojice 
Jana Poslíková a Jan Šimůnek. Při 
rekonstrukci staročeského Betléma si, 
se zástupci svatých z řad muzikantů, 
i pasáčka s ovečkami z řad diváků, na 
výzvu bavičů spontánně zahrál Archan-
děla Gabriela sám pan ředitel ZUŠ Josef 
Gabriel. Snad z opatrnosti nelpěl 
Pleticha na obsazování dalších zástupců 
živočišné říše. Není divadlo jako divadlo, 
ale to naše, klatovské, se přece nemůže 
rovnat se zasedáním parlamentu.

Alois 
Anderle

dopisovatel - Klatovy

foto: archiv autora
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- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH

- PRODEJ A MONTÁŽ PODLAHOVÝCH KRYTIN
- RENOVACE PODLAH
- DVEŘE, KLIKY A ZÁRUBNĚ
- PROSTŘEDKY NA ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ PODLAH
Nabízíme prodej a montáž veškerých podlahových krytin, dveří a zárubní. 
Montáž roštů, OSB a DTD desek. Rovnání podkladů nivelačními stěrkami 
a sešívání prasklých hybných betonů.
Odborné poradenství, zaměření a kalkulace nabízíme zdarma.

Čapkova ulice 142, Klatovy

tel: 723 529 108

Po - Pá: 8:00-17:00
So: po domluvě

www.hp-podlahy.cz

Miroslav
Hruška

podlahář

Firma HP PODLAHY KLATOVY byla 
založena počátkem roku 2011 po více než 
10-leté praxi v oboru podlahářství.

Služby naše firma provádí především 
v lokalitě Plzeňského kraje. Po domluvě 
realizujeme zakázky i v celé ČR.

Na základě Vaší poptávky jsme ochotni 
přijet k Vám, kde osobně probereme Vaši 
zakázku, doporučíme Vám vhodné řešení, 
provedeme zaměření, předložíme vzorky 
podlahových krytin, dveří a zárubní, prove-
deme kalkulaci a to vše zdarma. Možnost 
zapůjčení vzorníků je samozřejmostí.

Dovolte mi poděkovat všem zákazní-
kům a partnerům za spolupráci a popřát 

úspěšný nový rok 2015.pevné zdraví a 

Tajanovský tradiční vánoční turnaj v PršíTajanovský tradiční vánoční turnaj v Prší
25. prosince se v hospodě U Křížku 
v Tajanově sešla jako každý rok parta lidí 
na 5. ročníku turnaje v karetní hře Prší. 

Systém hry je stále stejný a spočívá 
v deseti hrách u stolu a 5 kolech, kdy se 
počítají body. Vítěz hry bere 4 body, druhý 
3, třetí 2 a poslední míchá karty pro další 
hru, ale má za to jeden bod. Body se po 
deseti hrách sečtou a vítěz stolu zůstává 
u stolu, druhý se posouvá o jeden stůl, třetí 
o dva stoly a čtvrtý o tři stoly. Je tak 
zajištěno promíchání hráčů, ale i přesto 
mají někteří na sebe štěstí. 

Zúčastnilo se 29 hráčů, z toho 6 žen. 
Nejmladšímu hráči bylo 9 let. Na pomyslné 
bedně se umístili: 1. Petr Černý, 2. Jaroslav 
Straka, 3. Miroslav Beran. Dík všech patří 
za bohaté ceny a diplomy a za parádní 
turnájek a příjemné posezení pořáda-
jícímu Martinu Úblovi. <RKL>

foto: Petr Černý
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veškeré problémy. Takových subjektů bylo 
hned několik. I s tímto by se člověk v tomto 
státě tak nějak smířil, hyenismus skrytý pod 
rouškou demokracie tady bují velmi silně. 
Jenže největší ranou pro mne bylo to, jak se 
k věcem postavila justice. U soudů, u kterých 
jsem nikdy nebyl, se soudilo podle pod-
strčených podkladů, které jsem nikdy neviděl, 
v soudních spisech nejsou ani jejich kopie, ža-
lobce je odmítá vydat. Druhou ranou pro mne 
byla skutečnost, že rozsudky obsahovaly tak 
zásadní chyby, jako byly početní chyby, takže 
mne například jeden poškodil o 100.000,- Kč, 
i když údajné podklady které se v něm uváděly, 
dávaly v součtu částku o 100.000,- Kč nižší. 
A odvolání? Nemožné, jakmile totiž soudkyně 
zjistila, že jsem jí v odvolání popsal veškeré 
lumpárny, které společně se žalobcem proved-
la, odvolání mi nepovolila, ačkoli jsem jí doklá-
dal, že ze zdravotních důvodů mohu písemné 
vyjádření poslat až budu schopen. Prošel jsem 
si kalvárií skrytého vyhrožování z titulu soudní 
moci. Rozsudky byly plné lží a čím více jsem na 
to upozorňoval, tím více mi bylo naznačováno, 
že když toho nenechám, že to budu mít ještě 
horší. O to více mne však mrzelo to, že ačkoli 
jsem se se všemi vyrovnal, čestně jsem odešel 
z podnikání, protože jsem věděl, že to fyzicky 
nezvládnu, byl jsem odsouzen právě já. Ten, 
kdo ode mne dostal úplně vše, ten si majetek 
prodal, nic nezaplatil a úplně v klidu se nechal 
státem oddlužit, když po 3 letech napáchal 
další dluhy ve výši přes 18 mil. korun. Přitom 
v roce 2009 obdržel majetek v prodejní 
hodnotě přes 10 mil. korun. Toto by se mělo 
vyučovat ve školách, takto se dnes vydělává.

Jít si k soudu pro spravedlnost? V žádném 
případě, sem si jdete pro rozsudek a jste-li jen 
nitěrný človíček, nemáte šanci. Smutné je i to, 
že stejný názor jsem slyšel u soudců, které já 
osobně považuji za spravedlivé. Já jsem 
ovšem věci nenechal a snažil jsem se dále 
bojovat. Nakonec, porazil jsem (snad alespoň 
dočasně) horšího nepřítele – smrt. I za to jsem 
však byl likvidován. Nastoupili exekutoři. 
Nikoho nezajímaly chyby. Nikdo, kdo si tímto 
neprošel, si nedokáže představit jejich svévoli, 
lhaní, aroganci a podvody, které na lidi zkouší. 
Stal se mi i takový případ, kdy exekutor napsal 
k soudu, že má již dost peněz, že exekuce 
bude zastavena ze zákona a za tři měsíce mi 
dražil dům. Pro člověka slabší povahy, je to věc 
neřešitelná, jednoduše ho to položí a zlikvi-
duje. Jakmile začnete upozorňovat na chyby 
soudů a exekutorů – prostě vás začnou likvi-
dovat. Můžete mít jakékoli snahy k jednání, 
nikdo nereaguje. Peníze, peníze, peníze. 
V mém případě, protože patřím mezi lidi, kteří 
se nebojí, mezi lidi, kteří se dokázali odpoutat 
od tíhy majetku, jsem věc dotáhl až do situace, 
kdy jsem věci nechal prošetřit policií. Doložil 
jsem podklady o lumpárnách, které na mne 
učinil soud a exekutoři a teď se čeká, jak věc 
dopadne. Jsem vděčný i svým dvěma advo-
kátům, které osobně považuji za lidi na svých 
místech, lidi bez arogance, jednoduše řečeno 
– nejsou to placení lháři a žvanilové, kteří se 

snaží soud přesvědčit jen plkáním a fikcí. 
Úplně krásně toto jednou popsal Ústavní soud 
ČR, který ve svém rozhodnutí prohlásil, že 
netoleruje orgánům veřejné moci a především 
obecným soudům přehnaně formalistický 
přístup za použití sofistikovaného odůvod-
ňování zřejmé nespravedlnosti. Obecný soud 
není absolutně vázán doslovným zněním 
zákona, nýbrž se od něj smí a musí odchýlit, 
pokud to vyžaduje účel zákona nebo některý 
z principů. Kdy už tedy skončí soudní a exe-
kuční svévole na obecné úrovni ? Jak je 
možné, že se s tím nic neděje?

Nikoho jsem nikdy neokradl, přesto jsem 
byl odsouzen k tomu, abych za lumpa zaplatil 
miliónové platby. A lump? U insolvenčního sou-
du se mi vysmívá do obličeje. To máme paneč-
ku společnost. Všichni se divíme, že schopní 
lidé utíkají do zahraničí a jestli si někdo myslí, 
že je to jen kvůli penězům, tak je to hlupák. 
Kdyby alespoň bylo vše odsouzeno podle sku-
tečnosti a ne podle fikce, kdyby Vám alespoň 
dali možnost se bránit. Jednoduše Vás 
odsoudí a mlč a jestli do toho budeš dál rýpat, 
zničíme tě úplně. Zničilo mi to rodinu, zničilo 
mi to prosperující firmu, kterou nyní buduji 
z trosek znovu. Zničilo to spoustu dalších lidí, 
na mne závislých. Platím za lumpa a to 
všechno v situaci, kdy se sotva pohybuji, neboť 
transplantace kostní dřeně přináší na jedné 
straně možnost vyléčení jedné nemoci, nicmé-
ně, za vše se musí zaplatit – mám pohybové 
potíže, únavový syndrom a milión dalších 
potíží. Přesto se snažím hrát si na zdravého. 
Bojovat budu i nadále. Všem, kteří ví, že mi 
uškodili (a ví to, neboť jsem jim to napsal) ne-
přeji nic zlého, soudit je bude nakonec úplně 
někdo jiný, autorita nejvyšší. Jednu věc bych 
jim však přál - jeden jediný den na hemato-
onkologii, jeden jediný den strachu. V žádném 
případě ne kvůli mstě, ale kvůli tomu, abych 
jim pomohl obrátit jejich životní krédo.

Člověk trochu znalý Bible určitě pochopí, 
co je příčinou toho všeho. Duch Jezábel je 
prostě všude kolem nás a mně je velmi líto lidí 
(ačkoli mne poškodili a hloupý nespravedlivý 
systém této společnosti jim to ještě umožnil), 
kteří jsou tímto duchem plni.

Jaký si z toho má udělat člověk závěr? Jak 
vidno, poctivost je pojem pro tuto společnost 
velmi cizí, je jí spíše přítěží. Každý nechť si sáh-
ne do svého svědomí. Spravedlnosti se poctiví 
lidé nedomohou, zřejmě je to jejich úděl. Má 
tedy vůbec smysl být poctivý a hledat pravdu? 
Nakonec, co by měli říkat učitelé dětem ve ško-
lách? Věřte, že má. Pokud bych si i já neprošel 
popsaným životním příběhem, možná bych 
dnes patřil mezi pokrytce. Osobně jsem plně 
přesvědčen, že vše se brzy obrátí. Jen bych 
pak nechtěl být v kůži těch „zajezábelovaných“ 
lidí. To je horší než ta rakovina. Ze světa se 
vytratila pokora. Materiální třídimenzionální 
nahlížení se stalo prioritou. To je špatně, je 
tady mnohem více. Ing. Petr Mišák, Žihobce

Vážená redakce, dovolím  popsat 
příběh, který ukazuje, co všechno je v našem 
státě ještě možné, kam až se dostala po 25 
letech demokracie a spravedlnost a co 
všechno může potkat člověka, který se začne 
bránit svévoli soudů a exekutorů a s nimi 
spolčených subjektů. Myslím, že je to velmi 
poučný příběh pro všechny poctivé a pracovité 
lidi, aby už konečně prohlédli v této době 
a rozmysleli si, zda se spravedlnost a poctivost 
„vůbec vyplácí“. Bohužel, je to i všeobecný 
obraz naší nemorální společnosti, zcela 
bezprecedentně zaměřené na materiální 
statky, společnosti o duchovních hodnotách 
jen žvanící, avšak většinou stejně jen 
s podtextem maximalizace zisku. Klobouk 
dolů před lidmi, kteří již nejsou slepí.

Příběh, kterým jsem si prošel, se může 
zdát pro posluchače téměř neuvěřitelný, 
nicméně opravdu se stal. Od roku 2003 jsem 
měl poměrně velkou strojírenskou firmu, 
podařilo se mi vybudovat skutečně dobré 
zázemí, pracovalo zde i 30 zaměstnanců, 
firma se stala zárukou kvality, tím však i silným 
konkurentem. Bohužel, v roce 2009 se u mne 
dostavily vážné zdravotní problémy – rakovina 
krve. Podnikat jsem nemohl, firmu jsem chtěl 
prodat, avšak můj společník vyslovil zájem 
v podnikání pokračovat sám. Protože jsem byl 
velmi hrdý na to, co se podařilo, přenechal 
jsem mu svůj podíl zcela zdarma. Tzn., že jsem 
firmu opustil, aniž bych si činil sebemenší 
nároky na výplatu svého podílu. Samozřejmě, 
že jsem toto učinil za podmínky, že nový 
vlastník převezme nejen aktiva, ale i pasiva, 
když rozdíl těchto položek byl značný. Pouze 
prodejní hodnota majetku by pokryla veškeré 
závazky, tzn. firma byla zdravá, obchodní 
partneři byli stálí, zakázky sjednané.

Mé zdravotní potíže se zhoršily, přestal 
jsem chodit a ocitl se v roce 2010 na hemato-
onkologickém oddělení pana primáře Kozy 
v Plzni. Vyhlídky mého přežití nebyly dobré. 
Dnes již na to pohlížím trochu s nadhledem, 
ale tenkrát se mi v hlavě honily myšlenky kon-
ce – nebylo to snadné, a to si o sobě myslím, že 
nejsem zrovna slaboch. Akutní leukémie není 
zrovna příjemná diagnóza. V té době jsem 
vůbec ani nevnímal okolí, prostě to ani nešlo, 
člověk je jako omámený, těžko situaci vstřebá-
vá. Jako zázrak pak beru to, že jsem přežil, do-
konce jsem absolvoval i transplantaci kostní 
dřeně. Tým lékařů tohoto oddělení je skutečně 
tým, před kterým já hluboce smekám a patří 
mu nevýslovný dík, a to za všechny pacienty, 
kteří se sem dostali. Víte, člověk se nakonec se 
svým možným koncem i smíří. Doba po 
transplantaci je také velmi šílená – každý to 
prožívá jinak, člověk nemůže sedět, ležet, jíst, 
mluvit, prostě nic – nedá se to popsat.

Jenže – po jisté době jsem zjistil, že tím, že 
jsem svoji nemoc přežil, tím jsem se dopustil 
největšího zločinu. Najednou jsem začal 
dostávat obálky se zelenými pruhy, jejichž 
obsahu jsem vůbec nerozuměl. Pochopil jsem 
později – někdo chtěl využít té situace, že svoji 
nemoc jednoduše nepřežiji a naházet na mne 

si Vám

Z redakční pošty od našich čtenářů
V této rubrice uveřejňujeme Vaše názory. Za 
obsah textů zodpovídá autor a nevyjadřují stano-
visko redakce a vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit a upravovat. Své náměty 
posílejte na email: redakce@klatovan.cz
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... od 1. 2. 2015 na nové adrese!

... od 1. 2. 2015 na nové adrese!

Klatovy – Luby 165Klatovy – Luby 165

PRODEJ SERVIS

Tel. 376 315 170Tel. 376 315 170

Kocum
KLATOVYartinartin

Kocum
KLATOVYartinartin

PRODEJ  SERVIS

Lesní, zahradní a stavební technika Husqvarna

Nové výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby 
Plzeňského kraje (ZZS PK) na Modravě 

bylo slavnostně otevřeno.
Objekt v hodnotě 4 miliony korun nechala ze svého rozpočtu postavit 

obec Modrava. V souvislosti se stavbou nového objektu byla 
rekonstruována také hlavní křižovatka v Modravě, která umožňuje 
bezpečnou jízdu sanitního vozu. Stavba nového stanoviště na Modravě 
je dvoupodlažní. Ve zděném přízemí jsou dva pokoje pro výjezdovou 
skupinu, společná kuchyň, předsíň a toalety. Dále pak prostorná garáž 
pro jedno sanitní vozidlo, sklad a kotelny pro dřevokotel a elektrokotel. 
Podkroví, které má charakter dřevostavby, je připraveno pro možné 
budoucí bydlení. Stavbu zrealizovala stavební firma Grégr Kašperské 
Hory dle projektu Ing. Petra Lampy. <ZZS PK>

s nepřetržitým 24 hodinovým 
zdravotnickým provozem 

Záchranka nově na ModravěZáchranka nově na Modravě
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Belveder, historicky první areál Železné 
Rudy, dříve právem vyhlášený byl v posled-
ním desetiletí lyžaři opomíjený. Protože od 
minulé sezony se zde mnohé vylepšilo, je 
vhodné představit jeho výhody těm, kteří 
ještě nenašli cestu do krásného údolíčka 
Řezné v blízkosti hotelů Belveder 
a Engadin. Při plném provozu má areál 
k dispozici pět vleků a tři široké a dlouhé 
sjezdovky, na nichž si najdou bezpečnou 
cestu slabší lyžaři, rodiče s dětmi, ale 
i náročnější trasu snowboarďáci i lyžaři 
velmi dobří. Pro všechny je zde dostatek 
prostoru, volno na sjezdovkách i na vle-
cích. Areál je výhodný i pro rodiče s dětmi, 
přičemž pro rodiče s dítětem do 8 let 
poskytuje dítěti jízdenku zdarma. Belveder 

velmi vhodně doplňuje nabídku Železné 
Rudy, neboť část jeho sjezdovek má pod-
statně prudší sklon, nežli ostatní železno-
rudské areály, přičemž jsou zde současně 
k dispozici i vleky pro maličké děti 
a začátečníky. Rodiče, kteří si chtějí sami 
dobře zalyžovat, mohou svěřit děti instruk-
torům lyžařské školy, kteří jsou kdykoliv 
připraveni. Sami si užijí na sjezdovkách 
a nebo dokonce mohou jít na zbrusu nově 
rekonstruované běžecké tratě, které 
začínají v horní části areálu a stará se o ně 
Tatran Železná Ruda spolu s Městem 
Železná Ruda. Dalšími výhodami areálu je 
chladnější mikroklima, díky jemuž sjez-
dovky většinou drží v dobré kondici po celý 
den a možnost bezproblémového parková-

ní zdarma v úplné blízkosti dolních stanic 
vleků. Příjemné jsou i možnosti občerst-
vení v bufetu na dolní stanici vleku, pro 
náročnější v blízkých hotelech ve nebo 
srubu Kandahar.

Úplnou novinkou je nabídka, která 
potěší mladé snowboardisty, kteří by rádi 
zkusili štěstí v závodním snowboardu. 
Areál umožní těmto zájemcům pravidelný 
trénink a uspořádá pro ně i několik 
závodů. Trenérem nově vznikající skupiny 
bude český snowboardový reprezentant, 
třiadvacetiletý Klatovák Petr Bohůnek. 
Jeho disciplinami jsou snowboardcross 
a slalom. Zájemci ve věku 8 – 18 let 
mohou získat informace na webových 
stránkách  nebo 
přímo napsat na emailovou adresu 

. 
Další novinkou je plánované uspo-

řádání lyžařských a snowboardových 
závodů pro děti a mládež ve všech 
týdnech, v nichž se budou odehrávat jarní 
prázdniny jednotlivých okresů ČR. Závody 
budou pořádány vždy v pátek a budou 
přístupné nejen závodníkům, ale i široké 
veřejnosti. Proto budou též hodnoceny 
v oddělených kategoriích zájemců. Pro 
zájemce o závodění platí rovněž odkaz na 
webové stránky areálu, kde se dozví včas 
vše potřebné. Pořadatelé doufají, že touto 
nabídkou potěší především děti a rodiče 
trávící na Šumavě zimní dovolenou, ale 
i železnorudské a špičácké děti, které by 
se mohly zúčastnit hned několika závodů. 
Závody budou totiž pořádány pod 
patronátem AŠSK ČR, takže účast by byla 
i dobrou reprezentací škol, které mají 
možnost přihlásit své nejlepší. 

www.skiareabelveder.cz

PetrBohunek@seznam.cz

Skiaerál Belveder přináší zajímavé novinky

foto: archiv snowboardové reprezentace ČR

Ing. Jaroslav
Frič

dopisovatel

Na fotografii z loňské světové univerziády je nastávající trenér Petr Bohůnek zcela vlevo, v dolní řadě 
jistě poznáváte Evu Samkovou. V únoru 2015 bude Petr opět reprezentovat ČR na Univerziádě, 
která se letos bude konat ve Španělsku.

Zbrklý úder úspěšněZbrklý úder úspěšně
Za dva roky činnosti klubu Zbrklý úder - 

badminton Klatovy se jeho členové 
zúčastnili mnoha sportovních soutěží. 
Dospělí hrají oblastní přebor minidružstev 
a mládež se účastní turnajů pořádaných 
zejména Západočeským badmintonových 
svazem. Po vítězství Michala Korandy na 
loňském Oblastním přeboru neregis-
trovaných je bezesporu dalším úspěchem 
účast Šimona Bejvla na celorepublikovém 
turnaji CZECH JUNIOR TALENT 2014 U11 
v Českém Krumlově 22. - 23. listopadu. 
Šimon si účast vybojoval na oblastní 
kvalifikaci v Plzni, kde prohrál až ve finále 
a skončil druhý. V sobotu v Krumlově 

reprezentoval západočeskou 
oblast (Plzeňský a Karlovarský 
kraj) spolu s dalšími dvěma 
chlapci a třemi děvčaty. Jejich 
družstvo osadilo 8. místo. V ne-
děli proběhla soutěž jednotliv-
ců. Chlapců se zúčastnilo 30 
a Šimon vybojoval 18. místo - 
nejlepší ze Západočechů. 
www.zbrkly-uder.cz

Jan 
Matoušek

předseda klubu

foto: autor
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Železářství Klatovy
Elektro + Domácí potřeby
Železářství Klatovy
Elektro + Domácí potřeby

Vážení občané Klatov a okolí, 

prodejna Železářství a Elektor Astra 
s kolektivem Vám děkuje za přízeň v roce 
2014 a přeje Vám v novém roce 2015 
zdraví, štěstí a dobré nákupy u nás. 

Prodejna Železářství má tradici více 
než 40 roků. Je známa tím, že má široký 
sortiment zboží pro domácnost, řeme-
slníky a nově i prodej elektromateriálu 
a elektrospotřebičů. 

Sortiment prodejny je tak rozsáhlý, že 
zde najdete téměř vše, co Vaše domác-
nost a rodina potřebuje. Naší předností je, 
že prodejna není zatížena dluhem za 
stavbu supermarketových hal, takže nemá 
vysoké náklady na splácení drahé investi-
ce, a proto může trvale držet nízké ceny.

Prodejna je v Klatovech v ulici Kpt 
Jaroše, kde je otevřené nové parkoviště ve 
dvoře Sokolovny. Parkoviště je zdarma na 
2 hodiny. Z tohoto parkoviště přes hezkou 
obchodní pasáž vyjdete přímo naproti 
prodejně Železářství, Elektro Astra.

Naším cílem je poskytnout svým 
zákazníkům široký sortiment zboží 
a služeb, a proto jsme zavedli broušení 
klíčů FAB na počkání, zavedli jsme celý 
sortiment sáčků do vysavačů, poradíme 
Vám při výběru sáčků, i když neznáte typ 

vysavače. Sor t iment kuchyňka  je 
v takovém rozsahu, že málokterá 
kuchařka odejde s prázdnou.

V nově otevřeném oddělení Elektro 
Astra v suterénu prodejny Železářství, 
máme široký sortiment od ledniček, 
praček, satelitních přijímačů, televizorů, 
svítidel, robotů, mikrovlných troub až po 
instalační elektromateriál, včetně prodeje 
satelitních karet Skylink. Zde oceníte 
naše odborné pracovníky, kteří si na Vás 
udělají čas a odborně vše vysvětlí a zajistí 
dovoz přístrojů až do Vaší domácnosti 

Oddělení ELEKTRO
Z nového sortimentu elektro můžeme 
nabídnout za výhodné ceny tyto přístroje:
- keramická topidla- přímotopy, kterými si 

můžete přitopit v koupelně - ceny od 
699,- Kč do 2499,- Kč podle výkonu

- opékače topinek od 890,- Kč 
- kvalitní pračky zn. Gorenje, Elektrolux, 

Candy
- Kulmy, feny – na plesovou sezónu
- Tyčové mixery - ideální dárek pro 

maminku cena od 999,- Kč
- Televizory Orava vyráběné v továrně 

Sharp – úhlopříčka 107 cm cena 
13.449,- Kč, případně menší levnější

- Sodastream – udělejte si levnou 

naproti Sokolovně - tř. kpt. Jaroše
tel. 376 313 070
naproti Sokolovně - tř. kpt. Jaroše
tel. 376 313 070

limonádu- bombička vydrží až 3 měsíce , 
vhodné i pro malé restaurace, kluby, 
1590,- Kč

- Keramické varné konvice - prodej jen 
u nás - 597,- Kč

- Kvalitní vysavače Concept - od 999,- Kč 
- Kuchyňský mlýnek-robot - 1000,- Kč 
- infrazářiče do koupelny – 999,- Kč 
- Bezdrátové domovní zvonky 490,- Kč 
- kamna, sporáky MORA, Concept, kvalitní 

bezporuchové osvědčené plynové 
i elektrické sporáky, 

- Digitální váhy - od 265,- Kč 
- Mikrovlnné trouby - od 999,- Kč 
- Elektrické kolečko - novinka jezdí 

samo nemusíte tlačit. 

V oddělení Elektro zakoupíte také 
autorádia v ceně od 1000,- Kč, k tomu 
můžete zakoupit hi-fi reproduktory pro 
Vaše auto, které bude mít málokdo 
z Vašich známých.

Oddělení KUCHYŇSKÉ POTŘEBY
pro Vás připravilo rozsáhlý sortiment 

plastových košů, misek, talířů. Vybavení 
koupelen, skříňky, držáky, dále tlakové 
hrnce, tef lonové pánve, formičky,  
kuchyňské a řeznické nože, celý sortiment 
Tescoma, příbory a mnoho dalšího.

Oddělení ŽELEZÁŘSTVÍ
pro Vás připravilo nové typy kamen 

a náhradní díly, nářadí, šrouby, vruty, 
hřebíky, řetězy, zámky, dřezy, nerezové 
pilky, provazy, těsnění dveří, oken, grily, 
popelnice kovové i plastové, lopaty na 
sníh, zahradní nářadí. 

foto: Rudolf LangParkoviště zdarma!Parkoviště zdarma!

Železářství Klatovy, Elektro + Domácí potřeby
proti Sokolovně – Kpt. Jaroše - tel. 376 313 070

Dar trvalé hodnoty porcelán CibulákDar trvalé hodnoty porcelán Cibulák

prodejna Sklo - porcelán Klatovy
vedle Komerční banky - tel. 376 311 590

prodejna Sklo - porcelán Klatovy
vedle Komerční banky - tel. 376 311 590

AUTOBAZARU Volf-Lorenc
Klatovy- Tyršova 31 - tel. 602 441 949

AUTOBAZARU Volf-Lorenc
Klatovy- Tyršova 31 - tel. 602 441 949

Než půjdete koupit 
nové auto, nabídněte 

Vaše starší auto

Než půjdete koupit 
nové auto, nabídněte 

Vaše starší auto

Při nákupu nad 250,- Kč 
Vás podarujeme 

poukázkou na kávu 
v hodnotě 29,- Kč, 

kterou si můžete 
vychutnat v kavárně 

v pasáži naproti.



Květa Kovářiková
Kydliny, Klatovy

GRATULUJEME! 

Z množství správných odpovědí byl
vylosován výherce:

Správná tajenka z minulého čísla:
Tajenky: 
<tajenka 1>   přestanu si váš 
<tajenka 2>   časopis půjčovat 

TAJENKA:
Víte jaký je rozdíl mezi silničáři 
na zasypaných silnicích 
a Karlem Gottem na Slavíkovi? 
<Tajenka 1> <Tajenka 2>!“
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Správné znění tajenky zašlete e-mailem 
na adresu 
do pondělí 26. ledna 2015.
Z došlých správných odpovědí vylosujeme 
jednoho výherce. Nezapomeňte připojit 
kontaktní údaje pro případ výhry.

tajenka@klatovan.cz 

Autor křížovky: Rudolf Lang

Apartmány BraníčkovApartmány Braníčkov

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

Ubytování nonstop.

Bowling bar otevřen

Čt – Pá 16–24 hod.

So – Ne 10–24 hod.

www.branickov.czwww.branickov.cz

tel. +420 733 12 11 11 tel. +420 733 12 11 11 

Křížovka o cenu!  
Opět večeři pro dva!

 
Na Braníčkov přijeli výherci
soutěžní křížovky opět Karáskovi.

 
Na Braníčkov přijeli výherci
soutěžní křížovky opět Karáskovi.



Bezděkov - OÚ
Běšiny - benzínka, konzum
Braníčkov - apartmány

Nýrsko - benzínka na náměstí
Petrovice u Sušice - konzum

Předslav - konzum
Sobětice - Motorest

Svrčovec - konzum, restaurace

Dolany - konzum
Hrádek u Sušice - konzum
Janovice nad Úhlavou - čerpací 
            stanice a trafika u autobusů
Klatovy - rest. Družba, Van Gogh
Klatovy - Instalatérství Baselides 
Klatovy - Luby - Jídelna Kloud
Kolinec - konzum
Mochtín - konzum

Plánice - konzum

Strážov - benzínka, konzum, radnice
Sušice - konzumy, Solodoor vrátnice

Švihov - konzum, Inf. centrum
Velhartice - konzum, hrad

Chcete také distribuovat Klatovan? 
Napište nám do redakce.
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Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

Nabízíme možnost spolupráce!
KONZULTACE ZDARMA !!!

!!! OSOBNÍ BANKROT !!!!!! OSOBNÍ BANKROT !!!
Máte problémy se splácením?

ODDLUŽENÍ A SJEDNOCENÍ SPLÁTEK 
ZÁKONNOU CESTOU

Zastavení upomínek, vymáhání 
dluhů a exekucí.

Legální snížení Vašich dluhů až o 70%

Zajistíme Vám kompletní zpracování
“NÁVRHU NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ".

Tel. 739 471 936Tel. 739 471 936
Kancelář: Plánická ul. 67, Klatovy 339 01

KONZULTACE ZDARMA !!!

ÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍÚVĚRY SE ZÁSTAVOU NEMOVITOSTÍ
Úvěr je určen pro ty, co mají možnost ručit nemovitostí.

Charakteristika:
- výše úvěru od 50.000,- Kč do 2.000.000,- Kč dle možností klienta
- splatnost: 12 - 120 měsíců
- splácení: pravidelné měsíční splátky
- zajištění: nemovitostí - vlastníkem může být i jiná osoba
Nutné doklady:
- kopie OP, výpis z katastru nemovitostí (i starší)
- nabývací titul (kupní smlouva apod.)
Výhody úvěru:
- vhodný produkt na konsolidaci dluhů, nebo na vyplacení exekucí
- žádné poplatky předem
- rychlé a vstřícné jednání - peníze do 10 dnů na účtu
- na listu vlast. děláme jen zástavu, neprovádíme přev. vlastnického práva

Činnost vykonávám 
pro více věřitelů.

Řádková inzerce
ZDARMA (osobní)
Koupím staré housle, violu, čelo, 

i poškozené. Tel. 603 872 698.

Prodám byt 3+1 v osobním vlastnictví, 
2Suvorovova ul. v Klatovech, 72 m , 1. patro 

bez výtahu, lodžie, sklep, po částečné 
rekonstrukci, cena 1.150.000 Kč. Jen přímý 
zájemce. Tel. 777 344 966.

Hledám zpívajícího kytaristu /hra 
na dechový nástroj vítána/. Zn. spěchá tel. 
605 904 208.

Koupím JAWA, ČZ a jiné. Koupím staré 
československé motocykly všech značek 
a v jakémkoliv stavu i jednotlivé díly. Platím 
ihned v hotovosti. Tel. 607 946 866.

Nabízím byt 3+1 k podnájmu, balkon, 
podlahové topení, nová kuch. linka, el. 
sporák, nové koberce, HD satelit, internet. 
Bez nábytku (jen rohová lavice). K dispozici 
je prádelna. Byt je v 1. patře, společný vchod. 
Cena 8.000 Kč včetně energií. Podmínka: 
bez zvířat. Tel. 722 307 912.

Pronajmu řadovou garáž s elektřinou na 
Domažlickém předměstí - ul. Zahradní. 
Tel. 732 408 384.

Nabízím doučování matematiky pro ZŠ 
a SŠ, pomohu s přípravou na přijímací 
zkoušky, maturitu ap. Aprobovaný učitel 
matematiky pro SŠ a ZŠ. Tel. 605 222 135 
- odpoledne.

Prodám doma používanou funkční Aku 
vrtačku zn. Budget dvourychlostní 18 V 
s nabíječkou v plastovém kufříku. Cena 
400 Kč + ev. poštovné. Tel. 776 724 121.

Hledám společnici pro starší paní. Za 
finanční odměnu, cca 3 hodiny dopoledne 
nebo odpoledne ve všední dny. Vhodné pro 
důchodkyni. Tel. 603 257 601.

Místa, kde také naleznete 
měsíčník Klatovan:

uzávěrka: 

23. 1. 2015

příští číslo vyjde: 

28. 1. 2015

(90% buk)(90% buk)

Balík 1,5 cbm o délce 3m
a objemu 1,5 cbm

Balík 1,5 cbm o délce 3m
a objemu 1,5 cbm

800 Kč / cbm800 Kč / cbm

Prodej tvrdého
palivového dřeva
Prodej tvrdého

palivového dřeva

Tel. 603 257 601

půjčka - tel. 604 570 416

Text inzerátu zasílejte do uzávěrky 
na email:  inzerce@klatovan.cz

Osobní a komerční 
řádková inzerce
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Dne 20. prosince 2014 se ve sportovní 
hale Střední průmyslové školy v Klatovech 
konal již 6. ročník parkourového a work-
outového srazu s názvem Christmas Gym 
Jam. Akce se zúčastnilo přibližně na 70 
aktivně sportujících vyznavačů těchto 
dvou sportů.

Parkour obnáší: důsledný disciplinovaný 
trénink s důrazem na praktickou sílu, výdrž, 
rovnováhu, kreativitu, plynulost, kontrolu, 
přesnost, prostorovou orientaci a rozvoj 
netradičního vnímání prostoru a objektů. 
Formy pohybu, která se v parkouru objevují: 
běh, skákání, přeskakování, šplhání, balan-
cování, plazení se, pohyb po čtyřech a po-
dobně. Pohyby z jiných sportů a disciplín 
jsou často zapojovány do parkouru, avšak 
gymnastické či akrobatické prvky samy 
o sobě parkour neznamenají - Parkourový 
trénink se soustředí na bezpečnost, dlouho-
věkost (dlouhodobost), osobní zodpověd-
nost a sebezdokonalování se. Odrazuje od 
riskování, předvádění se a nebezpečných 
kaskadérských kousků.

Street Workout: jedná se o cvičení 
výhradně ve venkovním prostředí pomocí 
různých cviků - kalisteniky, v překladu 
cvičení s vlastní tělesnou vahou. Tento styl 
tréninku je známý tisíce let, základy na-
jdeme v řecko-římské gymnastice, nejvíce 
však kalisteniku proslavili herci připravující 
se na role spartských bojovníků ve filmu 
300: Bitva u Thermopyl. Současně s ná-
stupem internetu se pro širší část světové 
populace začala objevovat videa, která 
šířila převážně černošská část populace 
z newyorské městské části Bronx. Hlavním 
důvodem, proč tato populace cvičila tímto 
způsobem, bylo, že mnoho z hlavních 
představitelů nemělo dostatečné finanční 
prostředky na to, aby si mohli dovolit drahé 

posilovny, protože pocházeli z chudinských 
čtvrtí. Nicméně během pár let všem ukázali, 
jakého umění lze touto metodou dosáh-
nout. Za vše hovoří jejich bezkonkurenční 
postavy, ale také to, co s nimi dokážou 
udělat a nad čím běžný člověk jen 
nechápavě kroutí hlavou.

Akce samotná trvala 6 hodin, od 11:00 
do 17:00, což byla nejdelší akce v dějinách 
tohoto parkourového a workoutového 
srazu. Díky hlavnímu sponzorovi akce 
Autodíly Bouzek, který zaplatil halu, byla 
tato událost pro všechny zcela zdarma. 
Další sponzor dodal osvěžení ve formě pitné 
vody, za to patří velké díky baru Déčko. 
Poslední sponzor Security Investment dodal 
finanční dar, díky kterému byli organizátoři 
schopni nakoupit ovoce pro všechny. Jelikož 
akce trvala dlouhých 6 hodin, lidi přepadla 
únava, ale sportovce zachránily slečny od 
Red Bullu, které přivezly několik plechovek 
na nabití sil.

I když je to neobvyklé a moc to k pů-
vodnímu duchu Gym Jamu nepatří, konaly 
se tři soutěže. Dvě v kategorii workoutu 
a jedna v parkouru. Ve workoutu šlo 
o Freestyle, kde záleželo zcela na daném 
člověku, co a jak bude cvičit a o Triatlon, kde 
byly předmětem soutěže kliky, dipy a dřepy 
na jedné noze. V parkouru šlo čistě jen 
o tricking, žádná překážka, jen rovná plocha 
a závodník musel ukázat, co v něm je.

Akce se velice podařila a rozhodně 
nebyla poslední. Organizátoři se chtějí vrátit 
k tradici a pořádat tuto akci dvakrát do roka 
a hlavně jsou zcela vděční sponzorům, bez 
kterých by tato akce nemohla být takhle 
skvělá. 

6. ročník Christmas Gym Jam6. ročník Christmas Gym Jam

Luděk
Sedlák

zakladatel Freelance People

foto: Stanislav Vrba


